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- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Công an huyện;  

- Trung tâm Văn hoá - TT-TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.  
 

Thực hiện Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

Đối với dịch vụ Văn hoá, thông tin, thể thao, UBND huyện Tam Dương yêu 

cầu một số nội dung như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn  

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp tục tạm dừng các hoạt vui chơi, 

giải trí, văn hoá, văn nghệ (tại Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn; nhà văn hoá thôn, 

tổ dân phố; Điểm vui chơi tại trung tâm xã, thị trấn). Các cơ sở hoạt động kinh 

doanh Karaoke; Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử; Phòng tập thể hình; Phòng tập 

Yoga; Cơ sở thể dục thẩm mỹ và bể bơi trên địa bàn phục vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 đến ngày 30/4/2020. 

2. Phòng Văn Hoá và Thông tin, Công an huyện 

Tổ công tác liên ngành phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra và xử 

lý nghiêm cá cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện theo quy định. 

3. Trung tâm Văn hoá - TT- TT huyện 

Tạm dừng hoạt động của các CLB thể thao, Yoga, khiêu vũ đang tập luyện 

tại Trung tâm. Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân thực 

hiện nghiêm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Biên tập nội dung tuyên truyền, 

hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn đảm bảo đúng nội dung và hiệu quả 

trong công tác tuyên truyền. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện./.  

  
 Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 
- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 
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Đào Hải Nam 

https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/TNQT/ngoc2018/2020/t4/941%20qd%20ubnd%20.signed.signed.pdf
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